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إعالنات

◄ وفيات ►
والــدتـهــا :املــرحــومــة عائشة سيدي
محمد املراكشي
ش ـق ـي ـق ـه ــا :امل ـ ــرح ـ ــوم أدي ـ ـ ــب ب ـشــور
وأوالده يسار وخالد وعبد الناصر
وأكرم وياسر
ش ـق ـي ـق ـت ـه ــا :زك ـ ـيـ ــة ب ـ ـشـ ــور زوج ـ ــة
املرحوم إبراهيم بشور
ش ـق ـي ـق ـه ــا :مـ ـع ــن بـ ـش ــور وزوجـ ـت ــه
الدكتورة نجالء نصير وأوالدهما
ربيع وملى وأحمد زيــاد والدكتورة
بانا والدكتور خالد وعائالتهم
أبناء أعمامها وعماتها :املرحومني
كامل ومــرشــد ورام ــز وحنا ونقوال
وهند وليلى وفلومينا وعائالتهم
وأن ـس ـب ــاؤه ــم ف ــي ل ـب ـنــان وس ــوري ــا
واملهجر
ي ـن ـع ــون إل ـي ـك ــم ب ـم ــزي ــد م ــن ال ـح ــزن
واألسى فقيدتهم الغالية املرحومة
نبيهة خليل بشور
يحتفل بالصالة على راحة نفسها
فــي كنيسة سـيــدة الـنـيــاح ـ ـ شــارع
املـكـحــول رأس ب ـيــروت فــي الساعة
الواحدة من بعد ظهر اليوم الثالثاء
في .2016/4/12
تقبل التعازي في صالون الكنيسة
قـ ـب ــل الـ ــدفـ ــن وب ـ ـعـ ــده مـ ــن ال ـس ــاع ــة
ال ـ ـحـ ــاديـ ــة عـ ـش ــرة حـ ـت ــى ال ـس ــاب ـع ــة
مـسـ ً
ـاء ،ويــوم األربـعــاء 2016/4/13
من الثالثة إلى السابعة مساءً
بسم الله الرحمن الرحيم
إنا لله وإنا إليه راجعون
انتقلت إلى رحمته تعالى املرحومة:
الحاجة عزيزة شهاب طليس
أرم ـل ــة امل ــرح ــوم ال ـح ــاج راج ــح علي
يوسف طليس.
أبـ ـن ــاؤه ــا :الـ ـح ــاج ف ـ ـ ــوزي ،مـحـمــد،
يــوســف ،املــرحــومــان نـجــدت وعلي،
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاج ب ـ ـ ـسـ ـ ــام (ع ـ ـ ـضـ ـ ــو ال ـه ـي ـئ ــة
التنفيذية في حركة أمل).
صهراها :قاسم وهبي وإسماعيل
طليس.
تـ ـ ــوارى الـ ـث ــرى الـ ـي ــوم ال ـث ــاث ــاء 12
ن ـي ـســان  2016ف ــي ج ـبــانــة بـلــدتـهــا
بريتال.
ت ـق ـبــل الـ ـتـ ـع ــازي ف ــي مـ ـن ــزل ول ــده ــا
الـحــاج بسام ـ ـ طريق عــام بريتال ـ ـ
حــزيــن حتى نهاية األس ـبــوع ،وفي
بيروت نهار الثالثاء الواقع فيه 19
نيسان  2016في جمعية التخصص
والتوجيه العلمي ـ ـ الجناح ـ ـ قرب
م ــدي ــري ــة أمـ ــن الـ ــدولـ ــة ،م ــن الـســاعــة
الثالثة حتى السابعة مساء.
اآلس ـ ـفـ ــون :ح ــرك ــة أمـ ـ ــل ،آل طـلـيــس
وعموم أهالي بريتال.
إنا لله وإنا إليه راجعون
انتقل الى رحمة الله تعالى فقيدنا
الغالي املرحوم
الحاج محمد زينو قانصو
(أبو سعدالله)
شـقـيـقــاه :امل ــرح ــوم ــان أح ـمــد وعـلــي
قانصو.
أوالده :سعدالله ،عبدالله ،خيرالله،
أحمد ،عــادل ،علي ،عباس ،وحسني
قانصو
ص ـ ـهـ ــراه :ال ـ ـحـ ــاج ع ـب ــدال ـل ــه ج ــاب ــر،
والحاج عماد قانصو.
تـ ـقـ ـب ــل الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــازي بـ ــوفـ ــاتـ ــه الـ ـي ــوم
ال ـ ـثـ ــاثـ ــاء واالربـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاء وال ـخ ـم ـي ــس
فــي  12و 13و 14نيسان  2016في
ال ـن ــادي الـحـسـيـنــي لـبـلــدتــه الــدويــر
من الساعة العاشرة صباحًا لغاية
ال ـث ــان ـي ــة عـ ـش ــرة والـ ـنـ ـص ــف ظ ـه ـرًا،
وم ــن الـســاعــة الــراب ـعــة عـصـرًا حتى
ً
مساء.
السادسة
ك ــذل ــك س ـت ـقــام ذك ـ ــرى أسـ ـب ــوع يــوم
الجمعة الواقع فيه  15نيسان 2016
في النادي الحسيني لبلدته الدوير،
عند الساعة الخامسة عصرًا.
ال ــراض ــون ب ـق ـضــاء ال ـل ــه وقـ ـ ــدره :آل
قانصو ،وعموم أهالي بلدة الدوير

◄ إعالنات رسمية ►
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ البترون
الرئيسة مارجي مجدالني
رقم املعاملة2013/76 :
املـنـفــذ :بـنــك االعـتـمــاد املـصــرفــي ش.م.ل.
وكيلته املحامية هيام مالح.
املنفذ عليهما :انيس اميل عون
ورامونا ريمون حنوش
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي :ت ـن ـف ـيــذ ع ـق ــد تــأمــن
وزيــادة تأمني بقيمة  365.647.76دوالر
اميركي ثالثماية وخمسة وستون الفًا
وستماية وسبع واربعون دوالر اميركي
وست وسبعون سنتًا.
تاريخ الحجز2014/2/3 :
تـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه ل ـ ــدى امـ ــانـ ــة ال ـس ـجــل
العقاري2014/2/21 :
املطروح للبيع :مقسم  /7/من العقار رقم
 353منطقة بسبينا ـ ـ البترون
محتوياته :هــو عـبــارة عــن شقة للسكن
مؤلفة من مدخل وثــاث ممرات ومــوزع
وصـ ــالـ ــونـ ــن وط ـ ـعـ ــام ومـ ـطـ ـب ــخ وغ ــرف ــة
خ ــادم ــة وح ـم ــام وج ـل ــوس وثـ ــاث غــرف
نـ ــوم وثـ ـ ــاث ح ـم ــام ــات وغ ــرف ــة مــابــس
ولوجيا واربع شرفات.
مساحته 324 :م2
ً
ح ــدوده :شـمــاال :مقسم واحــد و 3شرقا:
مقسم واحد و3
ج ـنــوبــا :مـقـســم واحـ ــد و 3غ ــرب ــا :مقسم
واحد
التخمني/453600/ :د.أ.
ب ـ ــدل الـ ـ ـط ـ ــرح :امل ـخ ـف ــض ل ـل ـم ــرة االول ـ ــى
/244944/د.أ.
املطروح للبيع :مقسم  /4/من العقار رقم
 353منطقة بسبينا ـ ـ البترون
محتوياته :هــو عـبــارة عــن غرفة مؤونة
تعود ملكيتها للمقسم رقم 7
مساحته/8 :م2
ً
حـ ـ ـ ــدوده :ش ـ ـمـ ــاال :م ـق ـســم واحـ ـ ــد ش ــرق ــا:
مقسم واحد
جنوبًا :مقسم  3غربًا :مقسم واحد و5
التخمني/5000/ :د.أ.
ب ـ ــدل الـ ـ ـط ـ ــرح :امل ـخ ـف ــض ل ـل ـم ــرة االول ـ ــى
/2700/د.أ.
امل ــزاي ــدة وم ـكــان ـهــا :ي ــوم االث ـن ــن الــواقــع
فــي  2016/5/30الـســاعــة الثانية عشرة
والنصف ظهرًا امام رئيس دائرة التنفيذ
في محكمة البترون.
ش ــروط الـبـيــع :عـلــى ال ــراغ ــب فــي ال ـشــراء
وقـ ـب ــل املـ ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة اي ـ ـ ــداع ب ــدل
ال ـطــرح بــالـلـيــرة الـلـبـنــانـيــة ام ــا ن ـق ـدًا في
صندوق الخزينة او تقديم شك او كفالة
م ـصــرف ـيــن ب ــاس ــم رئ ـي ــس دائـ ـ ــرة تنفيذ
البترون وعليه اتخاذ محل اقامة ضمن
نطاق هذه الدائرة واال عد قلمها مقامًا
مختارًا له .وعليه ان يدفع رسم  %5داللة
اضافة الى رسوم النشر.
رئيس القلم
وفاء ضاهر

ومطلع درج ـ ـ ولدى الكشف تبني ان على
ال ـع ـقــار  7ابـنـيــة مـنـهــا مــؤلــف مــن طابق
ارضي فقط ومنها من طابقني ومنها من
ثــاث طوابق ـ ـ لها العقار حق االنتفاع
بـفـتــح نــافــذتــن عـلــى ال ـع ـقــار رق ــم  126ـ ـ
استمالك بــاملــرســوم رقــم  1305لتوسيع
مطار بيروت بملف  88ـ ـ اشارة احتياطية
ملدة شهر بوكالة غير قابلة للعزل لبيع
حصتي حسن احمد السبع ورأفت احمد
السبع االرثية عن والدهما احمد السبع
والبالغة  /402/سهم ملصلحة صونيا
كامل رستم ببيع وفراغ على اسم حسن
محمد اسماعيل بموجب وكالة مسجلة
لدى كاتب عدل برج البراجنة السبع رقم
 2000/10727بملفه.
ـ ـ ـ ـ ـ اس ـت ـح ـض ــار دع ـ ـ ــوى مـ ـق ــدم ل ـح ـضــرة
القاضي الجعفري الشرعي فــي بيروت
رقــم  685مــن املــدعــي سبع احـمــد السبع
ض ــد امل ــدع ــى عـلـيـهــم ورثـ ــة اح ـمــد حسن
ال ـس ـب ــع ع ـ ــزت وحـ ـس ــن وعـ ــزيـ ــزة ول ـي ـلــى
ورأفت جهة الدعوى اثبات وصية بملفه
ـ ـ حجز تنفيذي صــادر عن دائــرة تنفيذ
بـعـبــدا رق ــم  2002/1389ملصلحة عماد
السبع ضد رأفت السبع ـ ـ
اشـ ـت ــراك ال ـح ـجــز ال ـت ـن ـف ـيــذي ص ـ ــادر عن
دائـ ـ ــرة تـنـفـيــذ ب ـع ـبــدا رقـ ــم 2002/1481
ملصلحة عماد السبع ضــد حسن أحمد
ال ـس ـب ــع ب ـم ـل ـفــه ـ م ـص ــدر ال ـح ـج ــز وزارة
العدل ـ ـ الحاجز عماد السبع ـ ـ املحجوز
عليه حسن احمد السبع ـ ـ طلب اشتراك
بـحـجــز تـنـفـيــذي ملـصـلـحــة ح ـســن صفا
على حصة حسن احمد السبع صادر عن
دائرة تنفيذ بعبدا بالرقم  2001/2096ـ ـ
مكان حفظ امللف تحويطة الغدير .125
حـ ــدوده :غــربــا :ام ــاك عــامــة شــرقــا126 :
ً
و 344شماال :امــاك عامة ـ ـ جنوبًا344 :
و576
مساحته 2386 :م 2تقريبًا
ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـمـ ــن/254042/ :د.أ .الـ ـ ـط ـ ــرح:
/152425.2/د.أ.
تــاريــخ وم ـكــان امل ــزاي ــدة :تـجــرى املــزايــدة
ن ـهــار االرب ـع ــاء ال ــواق ــع فــي 2016/4/27
ال ـســاعــة ال ـح ــادي ــة ع ـش ــرة ص ـبــاحــا ام ــام
رئيس دائرة تنفيذ بعبدا في قصر عدل
بعبدا املبنى الجديد.
شـ ــروط ال ـب ـيــع :فـعـلــى ال ــراغ ــب بــال ـشــراء
وق ـب ــل امل ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة اي ـ ــداع مبلغ
مــواز لثمن الطرح في صندوق الخزينة
أو م ـصــرف مـقـبــول بــاســم رئ ـيــس دائ ــرة
تنفيذ بعبدا او تقديم كفالة مصرفية
تضمن املبلغ واتخاذ محل اقامة ضمن
ن ـطــاق ال ــدائ ــرة كـمــا عـلـيــه وخ ــال ثــاثــة
ايام من صدور قرار االحالة ايــداع باقي
الثمن تحت طائلة اعادة املزايدة بزيادة
العشر على مسؤوليته كما عليه وخالل
عـشــريــن يــومــا تـلــي االح ــال ــة دف ــع الثمن
ورسم الداللة  %5والتسجيل.
رئيس قلم تنفيذ بعبدا

إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة التنفيذية رقم 2013/70
ط ــال ـب ــة ال ـت ـن ـف ـيــذ :عـ ـم ــاد ال ـس ـب ــع وكـيـلــه
املحامي جورج راغب حداد
امل ـن ـفــذ ع ـل ـيــه :ح ـســن اح ـم ــد ال ـس ـبــع بــرج
ال ـب ــراج ـن ــة ـ ـ ـ ـ ـ م ـن ـط ـقــة الـ ـك ــوك ــودي ق ــرب
ملحمة السبع
ال ـ ـس ـ ـنـ ــد ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذي :س ـ ـ ـنـ ـ ــدات امل ـب ـل ــغ
/47000/د.أ .عدا الفوائد واللواحق.
تاريخ قرار الحجز 2013/3/27 :ـ ـ تاريخ
تسجيله2013/8/27 :
املطروح للبيع 240 :سهم من العقار 125
تحويطة الغدير.
انـشــاءات او اضافية انـشــاءات انشاءات
جديدة بموجب العقد تاريخ 1946/3/15
واملحضر الفني املنظم في 1946/7/22
اصبحت محتويات هذا العقار كما يلي:
ب ـس ـتــان ب ـعــل مـشـجــر ل ـي ـمــون ومـخـتـلــف
وبــرك ـتــي م ــاء وب ـنــائــن م ــن ح ـجــر االول
م ــؤل ــف م ــن طــاب ـقــن ف ــي ال ـس ـف ـلــي غــرفــة
ل ـل ـس ـك ــن وغ ــرفـ ـت ــن ل ـل ـب ـه ــائ ــم وب ـس ـت ــان
ول ـي ــوان ورواق ودرج ح ـجــري خــارجــي
يؤدي الى الطابق العلوي املحتوي على
غرفتني ومطبخ وسطح ومنافع والبناء
الثاني طابق واحد يحتوي على غرفتني
وم ـط ـبــخ وم ـن ــاف ــع ودار ب ـ ــدون مـنـجــور

تبليغ
ص ـ ـ ــادر عـ ــن م ـح ـك ـمــة ال ـن ـب ـط ـيــة امل ــدن ـي ــة
العقارية
يدعو قلم هــذه املحكمة املدعى عليهما:
راغدة حسني حالل من حبوش واملسافرة
الـ ـ ــى لـ ـن ــدن ون ـ ــاه ـ ــدة حـ ـس ــن حـ ـ ــال مــن
حبوش واملسافرة الى دبي واملجهولتي
م ـحــل االق ــام ــة ل ـل ـح ـضــور ال ـي ــه الس ـتــام
اوراق ال ــدع ــوى رق ــم  2016/461املـقــامــة
عـلـيـكـمــا م ــع بـقـيــة مــالـكــي ال ـع ـقــار 1094
حبوش من جعفر حسن نصور ورائــف
عبد خليل ومحمد عبد خليل بمادة حق
مرور لعقاراتهم  974و 978حبوش عبر
الـعـقــار  1094ح ـبــوش .وعليكما اتـخــاذ
مـحــل اقــامــة لكما ضـمــن نـطــاق املحكمة
ما لم تكونا ممثلتني بمحام حيث يعد
مكتبه مقامًا مختارًا واال جاز ابالغكما
االوراق وموعد الجلسة بواسطة رئيس
الـقـلــم والـتـعـلـيــق عـلــى لــوحــة االعــانــات
ضمن املهلة القانونية.
الكاتب
هال فارس
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طـ ـل ــب م ـ ـ ـ ــارون س ـع ـي ــد الـ ـعـ ـم ــار اص ــال ــة
وملــورثــه جرجس سعيد العمار سندات

تمليك بدل ضائع العقارات  1140و1086
و 1087و 1029و 1095و 1098و1099
و 1135و 1136و 1137و 921و 922و1048
الحجة.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلب هشام فؤاد كوثراني ملوكليه زينب
وعبداالله محمد كوثراني سندي تمليك
بدل ضائع العقار  662تفاحتا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
ط ـل ــب ي ــوس ــف م ـح ـم ــود ب ــدي ــري ملــوكـلــه
احـ ـم ــد م ـص ـط ـفــى اب ـ ــو س ـل ـطــان ـيــه سـنــد
تمليك بــدل ضائع للقسم  17من العقار
 931حارة صيدا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلبت اولـغــا محبوب سـعــادة ملورثتها
بــديـعــه جــرجــس اب ــو طــايــع سـنــد تمليك
بدل ضائع العقار  213املعمرية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
ط ـلــب مـحـمــد ع ـبــد الــرح ـيــم ط ــه ملــورثـتــه
راب ـحــة مـحـمــد عـلــي م ـخــدر سـنــد تمليك
بدل ضائع العقار  183بابلية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
ط ـلــب اح ـمــد خـلـيــل شـ ــداد ملــوك ـلــه خليل
حسن الــزيــن سـنــدات تمليك بــدل ضائع
للقسمني  1و 3من العقار  395والعقاران
 75و 357و 113حارة صيدا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلب علي عبدالله الشامي ملوكله علي
مـحـمــد ع ـبــاس سـنــد تمليك ب ــدل ضائع
العقار  381كوثرية السياد.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إنذار
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
(القاضي طارق طربيه)
مـ ــوجـ ــه ل ـل ـم ـن ـف ــذ ع ـل ـي ـه ــا ري ـ ـمـ ــا ج ـ ــورج
صوصه واملقيمة في االشرفية ـ ـ الرميل
ـ ـ شارع قشوع ـ ـ بناية الياس كرم اساسًا
وحاليًا مجهولة االقامة.

تــدعــوك ه ــذه ال ــدائ ــرة لـلـحـضــور امــامـهــا
ب ــال ــذات او بــواس ـطــة مـمـثـلــك الـقــانــونــي
لتبلغ االنذار التنفيذي واالوراق املرفقة
بــه باملعاملة التنفيذية رقــم 2015/402
واملقامة بوجهك من املنفذ دانــي طوني
رف ــول بـمــوضــوع تنفيذ ال ـق ــرار الـصــادر
عــن املحكمة االستئنافية املــارونـيــة رقم
 2011/45ت ــاري ــخ  2014/3/10والـ ــذي
قضى بتثبيت الحكم الـبــدائــي الـصــادر
بتاريخ  2013/7/17واعالن ثبوت بطالن
زواج دان ــي طــونــي رف ــول وري ـمــا جــورج
صوصه ،في هــذه الحالة بداعي تلجئة
الزوجة بحليتي الديمومة والبنني.
وعليك الحضور ضمن املهلة القانونية
واال يـسـقــط ح ـقــك ب ــاالع ـت ــراض ويـتــابــع
ً
ال ـت ـن ـف ـي ــذ ب ــوجـ ـه ــك اص ـ ـ ـ ــوال حـ ـت ــى اخ ــر
ال ــدرج ــات كـمــا عليك ات ـخــاذ مـحــل اقــامــة
ضمن نطاق الدائرة واال عد قلمها مقامًا
مختارًا لك.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
(القاضي الياس ريشا)
تـنـفــذ جـمـعـيــة مــال ـكــي جـعـيـتــا كــونـتــري
كلوب بوجه مــرال طاسلكيان باملعاملة
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة رقـ ـ ــم  ،2015/927ن ـف ـقــات
ً
م ـش ـتــركــة ت ـح ـص ـيــا مل ـب ـلــغ /5600/د.أ.
اضافة الى الفوائد والرسوم.
ويجري التنفيذ على القسم A/581/937
جعيتا مساحته  7امتار .وهــو بموجب
االفـ ـ ـ ــادة ال ـع ـق ــاري ــة ك ــاب ــن س ـف ـلــي ثــالــث
وبالكشف تبني ان الكابني يحمل الرقم
 ،Y 2-224الـ ـب ــاط س ـيــرام ـيــك وج ـ ــدران
ال ـح ـم ــام بـ ــورسـ ــان الـ ـب ــاب خ ـش ــب وف ــق
املصعد يقع في الطابق رقم .1
تاريخ قرار الحجز  2015/11/24وتاريخ
ت ـس ـج ـي ـلــه  2015/11/26ب ـ ــدل تـخـمــن
القسم  A/581/937جعيتا /13000/د.أ.
وبدل طرحه /7800/د.أ.
ي ـجــري الـبـيــع ي ــوم ال ـثــاثــاء ال ــواق ــع فيه
 2016/6/21الساعة الحادية عشرة قبل
الظهر في قاعة محكمة كسروان.
للراغب بالشراء دفع بدل الطرح بموجب
شيك مصرفي منظم المر حضرة رئيس
دائـ ــرة تـنـفـيــذ ك ـس ــروان او تـقــديــم كفالة
واف ـي ــة م ــن احـ ــد املـ ـص ــارف امل ـق ـبــولــة من
الدولة ويتحمل رسوم التسجيل والداللة
وعليه اتخاذ محل اقامة له ضمن نطاق
الدائرة واال عد قلمها مقامًا مختارًا له،
كما عليه االطــاع على قيود الصحيفة
العينية العائدة للقسم موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
انذار
صادر عن دائرة تنفيذ بعلبك
تدعو دائرة تنفيذ بعلبك املنفذ عليهما
ط ـ ــال وعـ ـل ــي ح ـس ــن امـ ـه ــز امل ـج ـهــولــن
محل االقــامــة الـحـضــور الــى قلم الــدائــرة
او ارس ــال وكـيــل قــانــونــي لتبلغ االن ــذار
التنفيذي ومرفقاته باملعاملة التنفيذية
رقـ ــم  2016/105امل ـت ـكــونــة ب ــن امل ـن ـفــذة
زيـنــب صبحي زعـيـتــر وكيلها املحامي
علي ناصر واملنفذ عليهما طالل وعلي
ح ـس ــن امـ ـه ــز .ب ــاالس ـت ـن ــاد ال ـ ــى ال ـح ـكــم
الشرعي الـصــادر عــن املحكمة الشرعية
الجعفرية فــي بعلبك برقم 2015/1049
تاريخ .2015/9/3
والقاضي في بنده الثالث يتعهد الفريق

رشكة رائدة يف توزيع املواد الغذائية و االستهالكية
يف لبنان تطلب مديرمبيعات ملنطقة الجنوب
خربة خمس سنوات عىل األقل يف هذا املجال.
بامكانكم ارسال السرية الذاتية عىل الربيد االلكرتوين التايل
hr@ocph.com
او االتصال عىل الرقم التايل09/220361 :
Ext: 548

